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(CHIEN DE BERGER DES PYRENEES A FACE RASE)
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KÄYTTÖTARKOITUS:
FCI:N LUOKITUS:

Lammaskoira
Ryhmä 1 lammas- ja karjakoirat (paitsi sveitsinpaimenkoirat).
Alaryhmä 1 lammaskoirat.
Käyttökoetulos vaaditaan.

LYHYT HISTORIAOSUUS: Tätä pyreneittenpaimenkoiran muunnosta tavattiin
ensisijaisesti Pyreneitten vuoriston tasangoilla. Herra Bernard Sénac-Lagranden
vuodelta 1927 olevan vuosikirjan mukaan ”hevoskauppiaat ja karjanajajat pitivät
sitä suuressa arvossa”. Sen erityispiirteet muihin pyreneittenpaimenkoiran muunnoksiin verrattuna on kuvattu vuonna 1920 julkaistun rotumääritelmän liitteenä.
YLEISVAIKUTELMA: Kokonaisuutena lyhytkarvaisella pyreneittenpaimenkoiralla on samat piirteet kuin pitkäkarvaisella.
TÄRKEITÄ MITTASUHTEITA: Kallo on lähes yhtä leveä kuin pitkä. Kuono
on hieman kalloa lyhyempi, mutta pitempi kuin pitkäkarvaisella tai puolipitkäkarvaisella.
KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: Eloisa ja mukautuvainen, joskus epäluuloinen vieraita kohtaan.
PÄÄ: Pään karvoitus muodostuu lyhyestä ja hienolaatuisesta karvapeitteestä (face
rase = lyhytkarvainen naama).
KUONO-OSA: Hieman pitempi kuin pitkäkarvaisella tai puolipitkäkarvaisella
pyreneittenpaimenkoiralla.
RUNKO: Hieman lyhyempi kuin pitkäkarvaisella pyreneittenpaimenkoiralla, lähes
neliömäinen.
RAAJAT: Lyhytkarvaiset. Eturaajoissa on vähäiset hapsut ja takaraajoissa housut.
Lyhytkarvaisen pyreneittenpaimenkoiran käpälät ovat tiiviimmät ja kaarevammat
sekä kulmaukset avoimemmat kuin pitkäkarvaisen.
KARVAPEITE
KARVA: Rungon karvapeite on korkeintaan puolipitkää ja on pisimmillään
6 - 7 cm pitkää kaulassa sekä sään kohdalla ja 4 - 5 cm pitkää selän keskikohdassa.
LIIKKEET: Lyhytkarvaisen pyreneittenpaimenkoiran liikkeet ovat vähemmän
maatavoittavat kuin pitkäkarvaisen.
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KOKO
SÄKÄKORKEUS: Urokset 40 - 54 cm ja nartut 40 - 52 cm.
VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi suhteutettuna virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen ja hyvinvointiin.
Virheet ja hylkäävät virheet ovat samat kuin pitkäkarvaisella pyreneittenpaimenkoiralla karvapeitettä ja mittasuhteita lukuunottamatta.
HYLKÄÄVÄT VIRHEET:
 Vihaisuus tai liiallinen arkuus
 Selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen.
HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutuneina kivespussiin.
Jalostukseen tulee käyttää vain toiminnallisesti ja kliinisesti terveitä, rakenteeltaan
rodunomaisia koiria.

